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Öz 
Turizm sektörü talep ve turistik harcamaların artması ile teknolojik 

gelişmelere paralel olarak dünyada gözle görülen en cazip sektörlerden biri 
olmuştur. Araştırmanın ana amacı turizm eğitimi alan ön lisans ve lisans 
öğrencilerin sektöre ilişkin görüşlerinin, veri madenciliği uygulamalarından 
biri olan birliktelik kuralları- Apriori Algoritması ile tespit edilmesidir. 
Çalışmada turizm eğitimi alan lisans ve ön lisans öğrencilerinin eğitim 
aldıkları bu sektöre yönelik algıları, çalıştıkları koşullar, turizm-kişi uyumu, 
terfi ve sosyal statü, arkadaşlar, ücret, ek ödemeler, motivasyon ve özel hayat 
boyutlarında çalışmaya alınmıştır. Yapılan anketler WEKA programı 
yardımıyla gerekli formata dönüştürülerek analiz edilmiş; turizm sektörünü 
çok yorucu bulan ve turizmde bilgi ve becerilerini kullanabileceğini düşünen 
birlikteliği 0,97; çalışanlar terfi ettirilirken tecrübelerin dikkate alındığını ve 
sektörde bilgi ve becerilerini kullanabileceğini düşünenlerin birlikteliği 0,96; 
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insanlara hizmet etmekten mutluluk duymayanlarla, turizm sektöründe iş 
bulmanın zor olduğunu düşünenlerin birlikteliği 0,94; Sektörde çalışanlarda 
ekip ruhunun gelişmediğini düşünenlerle, işlerin yorucu olduğunu 
düşünenlerin birlikteliği 0,94 bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Apriori Algoritması, turizm öğrencileri, turizm 
sektörü algısı 
 

Abstract 
The tourism sector has been one of the most attractive sectors in the 

world in parallel with technological developments with the increase in demand 
and tourist expenditures. The main aim of the study is to determine the 
opinions of associate degree and undergraduate students who take tourism 
education with the Apriori Algorithm, which is one of the data mining 
applications. In this study, the perceptions of the undergraduate and associate 
students receiving tourism education to the sector they are studying, the 
conditions they work, the harmony between the people and the people, the 
social status, friends, wages, additional payments, motivation and private life 
were included in the study. The questionnaires were analyzed with the help of 
WEKA program and analyzed. the co-operation of the tourism sector, which 
finds it very tiring and considers its knowledge and skills in tourism, is 0.97; 
the number of people who think that experience is taken into consideration and 
employees can use their knowledge and skills in the sector is promoted as 0.96; 
people who are not happy to serve people, those who think that finding a job 
in the tourism sector is difficult to co-exist 0.94; The co-workers who think 
that the team spirit is not developed in the sector and those who think that the 
work is exhausting were found as 0.94. 

Keywords: Apriori Algorithm, tourism students, tourism sector 
perception 
 

Giriş 
Turizm bölümü öğrencileri turizm sektörünün gelecek 

çalışanlarıdır. Bu nedenle sektöre ilişkin algılarının tespiti turizm 
sektörünün problemlerinin, çalışanların sektörden kaçış nedenlerinin 
belirlenmesi ve eğitim almış çalışanların sektöre yönlendirilmesi 
açısından önemlidir. Turizm eğitimi alan öğrencilerin ciddi bir bölümü 
çalışma şartlarını ağır bulduklarından farklı sektörlere yönelmekte ve 
turizm sektöründen uzaklaşmaktadır. Sektördeki sorunların, sektörden 
uzaklaşılma sebeplerinin belirlenmesi ile eğitimli çalışanların sektöre 
çekilmesi mümkün olabilir (Nuray Türker ve ark., 2016). Verinin 
bilgiye nasıl dönüştürüleceği veri madenciliği ile karşılık bulur. Veri 
madenciliği yöntemleri, bilgi keşfinin hedeflenen çıktılarına bağlı 
olarak çok farklı amaçlara sahip olabilirler. İstenen sonucu başarılı bir 
şekilde sağlamak amacıyla farklı amaçlara sahip birçok yöntem birlikte 
uygulanabilir. Veri madenciliği sayesinde veriler arasındaki ilişkilerin, 
değişimlerin, düzensizliklerinin, kurallarının ve istatistiksel açıdan 
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uygulanabilir. Veri madenciliği sayesinde veriler arasındaki ilişkilerin, 
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önemli olan yapıların keşfedilmesi sağlanabilir. Olayların birlikte 
gerçekleşme durumlarını inceleyen veri madenciliği yöntemi birliktelik 
kurallarıdır. Birliktelik kuralı, geçmiş verilerin analiz edilerek bu 
veriler içindeki birliktelik davranışlarının tespiti ile geleceğe yönelik 
çalışmalar yapılmasını destekleyen bir yaklaşımdır (Agrawal ve ark., 
1993).  Apriori algoritması, büyük veri yığınlarının içindeki gizli 
örüntüleri bulmak amacıyla kullanılan birliktelik kuralı 
algoritmalarından biridir. Bir ürün veya hizmetle ilgili bir kampanya 
programı oluşturmak için hedef kitlenin seçiminden başlayarak bunun 
hedef kitleye hangi kanallardan sunulacağı kararına kadar olan süreçte 
birliktelik kuralları kullanılabilir(Agrawal ve ark., 1993).  Bu çalışmada 
benzer şekilde turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörü algısını 
değerlendirmek ve öneriler sunmak amaçlanmıştır. Çalışma, Turizm 
sektörü çalışmalarında veri madenciliği metotlarının kullanımına örnek 
olması açısından önemli bir örnektir.   

 
Veri Madenciliği 
Veri madenciliği, büyük verilerden anlamlı bilgilerin elde 

edilmesi olarak tanımlanabilir (Nazife, 2003). Veri madenciliğinin ana 
bileşenlerinden biri veri ambarlarıdır. Bir veri ambarı, büyük 
miktarlarda verinin kurumun ihtiyaçlarına uygun olarak kolayca 
erişilebilir olmasını sağlayan, bilgisayar tabanlı bir depolama sistemidir 
(Akpınar, 2014). Sadece veri kendi başına değersiz olabilmektedir. 
İsteğe ve amaca bağlı olarak şekillendirildiğinde ise o veri artık bilgi 
olmaktadır. Bilgi bir amaca yönelik işlenmiş veridir. Veriyi bilgiye 
çevirmeye veri analizi denmektedir (Akpınar, 2014). Bilgi de bir soruya 
yanıt vermek için veriden çıkardığımız olarak tanımlanabilir. Veri 
sadece sayılar veya harfler değildir; veri, sayı ve harfler ve onların 
anlamıdır. Veri hakkındaki bu veriye metaveri denmektedir (Akpınar, 
2014). 

Veri ambarından veri ayıklamak için hangi verinin gerekli 
olduğunu ve bu verinin nerede bulunduğunu belirlemek önemlidir. 
Çoğunlukla, gerekli veriler farklı sistemlerde ve farklı formatlardadır. 
Bu nedenle, veri temizleme ve düzenleme ilk aşamada 
gerçekleştirilmektedir. Veri ambarı yaratıcısı W.H. Immon'a göre, veri 
ambarı, verilerin temizlendiği, birleştirildiği ve yeniden düzenlendiği 
merkezi ve entegre bir depodur (Sever ve Oğuz, 2002).  Bazı veri 
madenciliği teknikleri, mantıksal programlama veya makine öğrenimi 
gibi tekniklerden oluşu. Veri madenciliği, veriler arasındaki sıralamayı 
yapmak için sınıflandırma, ilişkilendirme ve kurallar bulma 
teknikleridir. Temel olarak, gözlemlenen örnek ve desenlerden elde 
edilen bilgilerden kurulan hipotezlere ulaşılır. Bu kalıplar, verilen 
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sorgularından türetilmiştir ve her sorgu, daha önce verilen sorguya 
bağlıdır (Thuraisingham, 2003). Gartner Group tarafından yapılan 
tanımda, veri madenciliği, istatistik ve matematiksel teknikler, ilişki 
tanıma teknolojileriyle birlikte, depolama ortamlarında saklanan veri 
kütlesini ortadan kaldırarak anlamlı yeni ilişkiler ve eğilimleri keşfetme 
sürecidir (Eker, 2004). Veri madenciliği temel olarak bilgisayar destekli 
bir bilgi analizi sürecidir (Nazife, 2003). Veri madenciliği, ayrı sorgular 
vererek, çok miktarda veriden faydalı bilgi, desen ve eğilimleri 
(genellikle önceden belirlenmemiş) elde etmektir (Thuraisingham, 
2003). Veri madenciliği ile veri kümesinde şüpheli ilişkiler bulunur ve 
veriler araştırmacı için anlamlı ve faydalı sonuçlar bulmak için yapılan 
çalışmalardır (Larose, 2005). Bilgisayar programlarıyla ilişki 
kurulabilmesi için geleceğe yönelik tahmin ve tahmin yapabilme 
yeteneği incelenir (Akpınar, 2014). Veri madenciliği uygulamalarında 
kümeleme, yapay sinir ağları, doğrusal regresyon görselleştirme ve 
ağaç tabanlı modeller gibi birçok istatistiksel model kullanılmıştır (Han 
ve Kamber, 2012).  

Birliktelik kurallarında, geçmişteki veriler analiz edilmekte ve 
gelecekteki çalışmalar, içlerinde birliktelik davranışları bulunarak 
desteklenmektedir. Apriori algoritması 1994 yılında Agrawal ve 
Srikant tarafından geliştirilmiştir (Agrawal ve Srikant, 1994).  
Algoritma, daha önceki bilgileri kullandığı için ismini “önsel” 
kelimesinden alır. Apriori algoritması ile ilişki analizi yapılarak ilişki 
kuralları belirlenir. En çok bilinen ve kullanılan birliktelik kuralı 
algoritmasıdır. Algoritma ile,      tüm veriler birkaç kez taranır. 
Başlangıç taramasında, tüm verilerin destek seviyesi, başlangıçta 
girilen minimum destek seviyesi ile karşılaştırılır böylece her verinin 
önemli olup olmadığı test edilir. Her tarama önceki taramada önemli 
bulunan veriden başlar ve önemli olan gruplar oluşturulur. Bu önemli 
unsurlara aday veri setleri denir. Taramanın sonunda hangi veri 
kümesinin önemli olduğu belirlenir (Çöllüoğu ve ark., 2013).  Veri 
kümesinin önemli olması için  kullanıcı tarafından sağlanan minimum 
destek seviyesinin üzerinde bir destek seviyesine sahip olması beklenir. 
Bir sonraki tarama, önceki taramada önemli olan nesne kümelerinden 
başlar. Bu süreç başka yeni önemli nesne kümeleri bulunana kadar 
devam eder (M.Emin ve ark., 2010). 

 
Literatürde Veri Madenciliği  
Çevrimiçi bir veritabanı olan Science Direct, 1960' lardan 

günümüze bu konuda literatür taraması yayınladı. Veri madenciliği ile 
ilgili 1500' e yakın makalenin olduğu görülmektedir. Veri madenciliği, 
özellikle 2000 yılından bu yana büyük bir gelişme göstermiştir. 2000 
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ve 2006 yılları arasında farklı veri madenciliği alanlarında bazı 
uygulama örnekleri aşağıda verilmiştir. Jiao, Zhang ve Helande 2006 
yılında Kansai haritalama tekniği ile bir karar destek sistemi 
tasarlamıştır. 2006 yılında Jeng, Chen ve Liang, biyolojik sistemlerin 
kinetik parametrelerini genetik algoritma ile belirlemişlerdir (Jiao ve 
ark., 2006). Facca ve Lanzi, 2005 yılında web günlüklerinde tutulan 
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yönetim sistemi geliştirdiler. 2006 yılında Cervone, Kafatos ve Singh 
veri madenciliği teknikleri kullanılarak erken uyarı sistemi 
geliştirmişlerdir (Cervone ve ark., 2006). Crespo ve Weber, 2004' te 
bulanık kümeleme veri madenciliği metodolojisini geliştirdiler (Crespo 
ve Weber, 2000). Lee, Chiu, Chou ve Lu, 2004'te sınıflandırma ve 
regresyon tekniklerini kullanarak bir kredi derecelendirme uygulaması 
yürütmüştür (Lee ve ark., 2004). Bellazi, Larizza ve Magni 2005'te, veri 
madenciliği teknikleri kullanılarak hemodiyaliz hizmetlerinin kalite 
ölçümü gerçekleştirdiler (Bellazi  ve ark., 2005). Son ve Kandel, 2004 
yılında karar ağacı algoritmasını kullanarak yarı iletken bir endüstri 
fabrikasında üretim planlama uygulamaları gerçekleştirmiştir (Last ve 
Kandel, 2004). Lian, Lai, Lin ve Yao 2002'de montaj hattı uygulamaları 
için veri madenciliği teknikleri kullandılar (Lian ve ark., 2002). 2001 
yılında, Lin ve McClean şirket iflaslarını tahmin etmek için bir veri 
madenciliği yaklaşımı geliştirdiler (Lin ve McClean, 2001). 2001 
yılında Caskey, genetik algoritma ve sinir ağı tekniklerine sahip bir 
fabrikada çalışma koşullarını gösterdi ve bu koşulları iyileştirmek için 
iş stratejileri önerdi (Caskey, 2001). 2002 yılında, Cox ve Lewis, çelik 
endüstrisindeki bir fabrikada yapay sinir ağı yöntemini kullanarak 
ürünün istenen kalite standartlarını sağlamak için gereken girdiyi 
belirlemiştir (Cox ve ark., 2002). 

Veri madenciliği, girdi olarak kullanılacak veritabanlarından 
bilgi alır. Bu nedenle, veritabanları dinamik, eksiksiz, geniş ve net 
veriler gerektirir. Aksi takdirde sağlıksız bilgilerle yapılan analizler 
yanlış stratejilerin oluşturulmasına yol açacaktır. Veri madenciliğinde 
karşılaşılan temel sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:  
Sınırlı Bilgi: Veritabanları genellikle veri madenciliği dışındaki 
amaçlar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, öğrenme görevini 
kolaylaştırmak için bazı özellikler bulunmamıştır.  
Gürültü ve Kayıplar: Veri özelliklerinde veya sınıflarındaki hatalara 
gürültü denir. Veritabanlarındaki eksik bilgiler ve bu hatalar nedeniyle, 
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veri madenciliği hedefi tam olarak gerçekleştirilemeyebilir. Bu bilgi 
ölçüm hatalarından veya öznel bir yaklaşımdan yanlış olabilir.  
Belirsizlik: Hataların şiddeti ve verilerdeki gürültü derecesi ile ilgilidir. 
Veri tahmini, bir keşif sisteminde önemli bir husustur.  
Boyut, Güncelleştirmeler ve Konu Olmayan Alanlar: Veri eklendiğinde 
veya silindiğinde veriler değiştirilebilir. Veri madenciliği açısından 
sorun aynı kalır ve sabit kalır. Öğrenme sistemi zamana ve keşif 
sisteminin güncelliğine bağlı bazı verilere rağmen zamana duyarlı 
olmalıdır. 

 
Metod 
Birliktelik kuralları, eldeki verileri analiz etmeyi ve bu 

verilerdeki ilişkilendirme davranışlarını tanımlamayı destekleyen bir 
yaklaşımdır. 90'lı yılların başına kadar devam eden satış verilerinde, 
ürün ve müşteri verileri çok nadir görülürken, finansal olarak önemli 
miktarda gelir verileri saklandı. 90'lı yılların başından itibaren veri 
toplama uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak, yeni teknoloji, 
otomatik ürün veya müşteri tanıma sistemleri (barkod ve manyetik kart 
okuyucular) şirketlerin satış noktalarında yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Bu tür teknolojik gelişmeler, satış sırasında bir satış işleminin 
toplanmasını ve elektronik ortama aktarılmasını sağlamıştır. 
Günümüzde akıllı satış sistemlerinin kullanımı, süpermarketler, orta ve 
büyük ölçekli mağazalarda satış noktalarında oldukça yaygındır. Bu 
satışlardan elde edilen veriler işlem tarihini, satın alınan ürünlere ilişkin 
bilgileri (ürün kodu, miktarı, fiyatı, iskonto vb.) içerir ve işlem 
numarası tekildir. Bazı kuruluşlar, bu tür bilgileri pazarlama alt 
yapısının önemli bir parçası olarak içeren veritabanlarına bakar ve bu 
verileri kullanmak için çaba sarf ederler (Han ve Kamber, 2000). 
İlişkilendirme kurallarını kullanmanın en tipik örneği, market sepeti 
uygulamasıdır. Bu süreç, müşteriler tarafından yapılan alımlarda 
ürünler arasındaki ortaklıkları bularak müşterilerin satın alma 
alışkanlıklarını analiz eder. Bu tür ilişkilerin keşfi, müşterilerin hangi 
ürünleri bir araya getirdiğini ve piyasa yöneticilerinin bu bilgiler 
ışığında daha etkili satış stratejileri geliştirebileceğini ortaya 
çıkarmaktadır. Bu ilişkisel ağ sayesinde, satıcılar daha verimli ve karlı 
satış yapma fırsatına sahip olabilirler. Müşteriler süpermarket alışverişi 
sırasında patates cipsi ve kola satın alırlar ise, bu iki ürün arasında güçlü 
bir ilişki kuralı olduğu anlamına gelir. Bu veriler sayesinde, bu ürünlere 
ek ürünler satmak için düzenlemeler yapılabilir. 

Veri madenciliği birliktelik kuralı algoritmasının iki aşaması 
vardır:  Tüm veri kümelerinin varlığı; her bir veri kümesinin bir sıklık 
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veya silindiğinde veriler değiştirilebilir. Veri madenciliği açısından 
sorun aynı kalır ve sabit kalır. Öğrenme sistemi zamana ve keşif 
sisteminin güncelliğine bağlı bazı verilere rağmen zamana duyarlı 
olmalıdır. 
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yaklaşımdır. 90'lı yılların başına kadar devam eden satış verilerinde, 
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miktarda gelir verileri saklandı. 90'lı yılların başından itibaren veri 
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otomatik ürün veya müşteri tanıma sistemleri (barkod ve manyetik kart 
okuyucular) şirketlerin satış noktalarında yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Bu tür teknolojik gelişmeler, satış sırasında bir satış işleminin 
toplanmasını ve elektronik ortama aktarılmasını sağlamıştır. 
Günümüzde akıllı satış sistemlerinin kullanımı, süpermarketler, orta ve 
büyük ölçekli mağazalarda satış noktalarında oldukça yaygındır. Bu 
satışlardan elde edilen veriler işlem tarihini, satın alınan ürünlere ilişkin 
bilgileri (ürün kodu, miktarı, fiyatı, iskonto vb.) içerir ve işlem 
numarası tekildir. Bazı kuruluşlar, bu tür bilgileri pazarlama alt 
yapısının önemli bir parçası olarak içeren veritabanlarına bakar ve bu 
verileri kullanmak için çaba sarf ederler (Han ve Kamber, 2000). 
İlişkilendirme kurallarını kullanmanın en tipik örneği, market sepeti 
uygulamasıdır. Bu süreç, müşteriler tarafından yapılan alımlarda 
ürünler arasındaki ortaklıkları bularak müşterilerin satın alma 
alışkanlıklarını analiz eder. Bu tür ilişkilerin keşfi, müşterilerin hangi 
ürünleri bir araya getirdiğini ve piyasa yöneticilerinin bu bilgiler 
ışığında daha etkili satış stratejileri geliştirebileceğini ortaya 
çıkarmaktadır. Bu ilişkisel ağ sayesinde, satıcılar daha verimli ve karlı 
satış yapma fırsatına sahip olabilirler. Müşteriler süpermarket alışverişi 
sırasında patates cipsi ve kola satın alırlar ise, bu iki ürün arasında güçlü 
bir ilişki kuralı olduğu anlamına gelir. Bu veriler sayesinde, bu ürünlere 
ek ürünler satmak için düzenlemeler yapılabilir. 

Veri madenciliği birliktelik kuralı algoritmasının iki aşaması 
vardır:  Tüm veri kümelerinin varlığı; her bir veri kümesinin bir sıklık 

kümesinde yer alması için, her nesnenin destek değeri, minimum destek 
değerinin önceden tanımlanmış değerinden daha büyük olmalıdır.  
Ortak nesne kümelerinden güçlü ilişki kuralları oluşturmak; 
ilişkilendirme kuralı algoritmalarının performansını belirleyen adım ilk 
adımdır. Sık görülen veri kümeleri belirlendikten sonra, eşleşen 
kuralları bulmak gerekir. Apriori, boolen ilişkilendirme kuralları için 
geçerli bir veri madenciliği algoritmasıdır. Algoritmanın adı, önceki 
adımdan alınan bilgileri aldığı için önceki anlamına gelen Apriori'dir. 
Bu algoritmanın yinelemeli bir doğası vardır (Sever ve Oğuz, 2002). 
Hareket bilgisini içeren veritabanlarındaki sık kullanılan öğeleri 
bulmak için kullanılır. Ortak öğe kümelerini bulmak için veritabanını 
birçok kez taramak gerekir. İlk taramada, tek üyeli minimum destek 
ölçütü sağlayan sık öğeler kümesi vardır. Aday kümelerinin destek 
değerleri, tarama sırasında hesaplanır ve aday kümelerinden asgari 
destek kısıtlarını sağlayan kümeler, bu geçişte üretilen sıklık 
kümeleridir. Ortak öğe kümeleri bir sonraki geçiş için aday kümedir. 
Bu süreç, yeni bir dizi sık ürün bulunamayana kadar devam eder (Han 
ve Kamber, 2000). Bu algoritmada temel yaklaşım, eğer k kümesi 
minimum destek ölçütü sağlıyorsa, bu kümenin alt kümeleri asgari 
destek ölçütünü sağlar. Bir eleman kümesinin destek değeri, alt 
kümenin destek değerinden daha büyük değildir. 

Birliktelik kuralı kullanım alanları;  piyasa satış analizi, ticaret, 
mühendislik, ilaç ve finans olarak sıralanabilir. Sepet analizi en çok 
kullanılan alanlardan biridir. Kararların satın alma alışkanlıklarına ve 
perakende ilkelerine göre yapılmasını sağlar; hangi ürünün indirileceği, 
katalogların nasıl tasarlanacağı, raflardaki ürünlerin nasıl 
düzenleneceği gibi (Ülker ve ark., 2005). Örneğin, sepet analiz metodu 
farklı raf dizilerine izin verir. Bir stratejide, sıklıkla birlikte satın alınan 
ürünler, yakınlardaki raflara yerleştirilebilir. Bilgisayar satın alan 
müşterilerin çoğunluğu yazılım satın alma eğilimindeyse, bu ürünleri 
yakınına yerleştirmek, her iki ürünün de satış oranlarını artırabilir. 
Başka bir alternatif stratejide, bilgisayar ve yazılım ürünlerini pazara ait 
bir rafın başında ve sonunda koymak, müşteriyi aldatma 
yöntemlerinden biri olabilir. Çünkü müşteri diğer ürünlere bakmak için 
raf boyunca hareket eder ve bunları satın alma olasılığı ortaya çıkar 
(Sever ve Oğuz, 2002). Apriori algoritmasındaki temel mantık, önemli 
bir veri kümesinin herhangi bir alt kümesinin de önemli olmasıdır 
(Savaş ve ark., 2012). 
Birliktelik kuralları, veriler arasındaki bağlantıyı kurmaktadır. Yüksek 
güvenilirlik ve güçlü destek ile iyi bir kural mümkündür. Destek, x ve 
y mallarını alan müşterilerin toplam müşteriye oranını gösterir. Güven, 
x ve y mallarını satın alan müşteri sayısının, malları satın alan müşteri 
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sayısına oranıdır. Destek, korelasyon sıklığını belirler ve malın 
alıcısının x maliyetini alacağına dair güven verir. Birliktelik kural 
çıkarımını teorik olarak ve daha sonrasında da örnek üzerinden 
gösterelim. Birliktelik kural çıkarımı genellikle kampanyalarda 
kullanılır. Bir ürün alan bir kişiye diğer ürünü tavsiye etmektir amaç. 
Sosyal ağlarda arkadaş tavsiyesi, eğitim tavsiyesi, olaylar arasında 
birliktelik çıkarımı durumlarında kullanılabilir. En klasik problem fiş 
üzerinden hangi ürünleri aldıkları incelenerek elde edilmiş veriler ile 
işlemler yapılacaktır. 
Örnek olarak; M yazılanlar müşterileri, sayılar ise müşterinin aldığı 
ürünleri temsil etmektedir. Bu değerler nümerik değil nominal 
değerlerdir. Yani 1 domatesi, 2 elmayı temsil edebilmektedir. 
M1: [1,2,3,4] (domates, elma, havuç, muz) 
M2: [2,5,3] (elma, ekmek, havuç) 
M3: [1,5] (domates, ekmek) 
M4: [2] (elma) 
M5:[1,2] (domates, elma) 
Öncelikle frekans tablosu çıkarılmalı. Burada tüm ürünler yazılmalı. 
1 numaralı ürün toplamda 3 kez satılmış, 2 numaralı ürün 4 kez satılmış, 
3 numaralı 2 kez satılmış, 4 numaralı ürün 1 kez satılmış şeklinde 
oluşturulur.  
Tek ürün frekansı (histogramı): 
13 (domatesten üç birim) 
24(muzdan dört birim) 
33(havuç üç birim) 
41(muz bir birim) 
52 (ekmek iki birim )şeklinde oluşturulur. 
İkili ürün frekansı (histogramı): 
Burada ilişki bidirectional (iki yönlü) yani (1,2) yazıldığı zaman (2,1) 
yazılmasına gerek yoktur. Yani 1. ve 2. ürünlerin birlikte satılması 
anlamına gelmektedir. 
(1,2) 2;  birinci ürünün ikinci ürün ile birlikte satımı ve bu satın alım 
iki kez yapılmış 
(1,3)2;  birinci ürünün üçüncü ürün ile birlikte satımı ve bu 2 kez 
yapılmış 
(1,4) 1; birinci ürünün dördüncü ürün ile birlikte satımı ve bu 1 kez 
yapılmış 
(1,5) 1; birinci ürünün beşinci ürün ile birlikte satımı ve bu 1 kez 
yapılmış 
(2,3)2; ikinci ürünün üçüncü ürün ile birlikte satımı bu 2 kez yapılmış 
(2,4) 1; ikinci ürünün dördüncü ürün ile birlikte satımı ve bu 1 kez 
yapılmış 
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sayısına oranıdır. Destek, korelasyon sıklığını belirler ve malın 
alıcısının x maliyetini alacağına dair güven verir. Birliktelik kural 
çıkarımını teorik olarak ve daha sonrasında da örnek üzerinden 
gösterelim. Birliktelik kural çıkarımı genellikle kampanyalarda 
kullanılır. Bir ürün alan bir kişiye diğer ürünü tavsiye etmektir amaç. 
Sosyal ağlarda arkadaş tavsiyesi, eğitim tavsiyesi, olaylar arasında 
birliktelik çıkarımı durumlarında kullanılabilir. En klasik problem fiş 
üzerinden hangi ürünleri aldıkları incelenerek elde edilmiş veriler ile 
işlemler yapılacaktır. 
Örnek olarak; M yazılanlar müşterileri, sayılar ise müşterinin aldığı 
ürünleri temsil etmektedir. Bu değerler nümerik değil nominal 
değerlerdir. Yani 1 domatesi, 2 elmayı temsil edebilmektedir. 
M1: [1,2,3,4] (domates, elma, havuç, muz) 
M2: [2,5,3] (elma, ekmek, havuç) 
M3: [1,5] (domates, ekmek) 
M4: [2] (elma) 
M5:[1,2] (domates, elma) 
Öncelikle frekans tablosu çıkarılmalı. Burada tüm ürünler yazılmalı. 
1 numaralı ürün toplamda 3 kez satılmış, 2 numaralı ürün 4 kez satılmış, 
3 numaralı 2 kez satılmış, 4 numaralı ürün 1 kez satılmış şeklinde 
oluşturulur.  
Tek ürün frekansı (histogramı): 
13 (domatesten üç birim) 
24(muzdan dört birim) 
33(havuç üç birim) 
41(muz bir birim) 
52 (ekmek iki birim )şeklinde oluşturulur. 
İkili ürün frekansı (histogramı): 
Burada ilişki bidirectional (iki yönlü) yani (1,2) yazıldığı zaman (2,1) 
yazılmasına gerek yoktur. Yani 1. ve 2. ürünlerin birlikte satılması 
anlamına gelmektedir. 
(1,2) 2;  birinci ürünün ikinci ürün ile birlikte satımı ve bu satın alım 
iki kez yapılmış 
(1,3)2;  birinci ürünün üçüncü ürün ile birlikte satımı ve bu 2 kez 
yapılmış 
(1,4) 1; birinci ürünün dördüncü ürün ile birlikte satımı ve bu 1 kez 
yapılmış 
(1,5) 1; birinci ürünün beşinci ürün ile birlikte satımı ve bu 1 kez 
yapılmış 
(2,3)2; ikinci ürünün üçüncü ürün ile birlikte satımı bu 2 kez yapılmış 
(2,4) 1; ikinci ürünün dördüncü ürün ile birlikte satımı ve bu 1 kez 
yapılmış 

(2,5)1; ikinci ürünün beşinci ürün ile birlikte satımı ve bu 1 kez 
yapılmış 
(3,4)1; üçüncü ürünün dördüncü ürün ile birlikte satımı ve bu 1 kez 
yapılmış 
(3,5)2; üçüncü ürünün beşinci ürün ile birlikte satımı bu 2 kez 
yapılmış 
(4,5)1; dördüncü ürünün beşinci ürün ile birlikte satımı ve bu 1 kez 
yapılmış 
Bu her problemde iki yönlü olmaz. Örneğin kahve almış birinin kahveyi 
beğendiktensonra o kahveden satın alması durumu bu örnekten 
farklıdır. Zaman kavramı yoktur. Hizmet eş zamanlı alındı şeklinde 
düşünülmektedir. Ayrıca burada ürünlerin alınanmiktarları eşit olarak 
düşünülmektedir. 
Tablodan bir kez satılan ürünler ya da hiç birlikte satılmayan ürünler 
kaldırılabilir. (1,4)(2,4) (3,4) (4,5) bu ürünler birlikte bir kez satıldığı 
icin tablodan silinebilir. Burada örnek olması açısından tablodan 
silinmemiştir. (1,2) (1,3) (2,3) (3,5) ürünleri birlikte aynı sayıda yani 2 
şer kez satılmış. Bu yüzden; 
12 
13 
Burada 1 numaralı ürünü alan müşteriye 2 numara ya da 3 numaralı 
ürünler tavsiye edilebilir. 
Üçlü ürün frekansı tablosu: 
(1,2,3) 1; Bu üç ürün bir kez birlikte satılmış 
(1,3,5)  1; Bu üç ürün bir kez birlikte satılmış 
(2,3,5)  1; Bu üç ürün bir kez birlikte satılmış 
Aynı şekilde 4’ lü ürün frekansı çıkarılabilir. Burada üstünlük elde 
edilebilecek satış sayıları olmadığı için hepsi aynı şekilde üçlü ya da 
ikili satış için önerilebilir. Burada kullanılan apriori algoritmasıdır. 
Birliktelik kuralı uygulanırken öğeler arasındaki birliktelik, destek ve 
güven kriterleri kullanılarak bulunur. İyi bir kural yüksek bir güvenirlik 
ve güçlü bir destekle mümkün olur. Destek x ve y mallarını satın alan 
müşterilerin toplam müşteriye oranını gösterir. Güven ise x ve y malını 
satın almış müşteri sayısının y malını satın almış müşteri sayısına 
oranıdır. Destek, bağıntı sıklığını güven ise y malını alan birinin hangi 
olasılıkla x malını alacağını gösterir Destek kriteri ile öğeler arasındaki 
bağıntının ne kadar sık olduğu belirlenir.  

A ve B birbirinden farklı ürünler olmak üzere, A için destek, 
tüm alışverişlerde A ürününün oranıdır. 
DESTEK(A) = A Miktarı / Toplam Alışveriş Miktarı 
A ve B için destek, A ve B’nin birlikte tüm alışverişlerde bulunma 
olasılığıdır. 
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DESTEK(A,B) = (A, B) Miktarı / Toplam Alışveriş Miktarı 
Güven değeri ise B nin hangi olasılıkla A ileberaber olacağını söyler. 
GÜVEN(A,B) = (A,B) Miktarı / A’yı bulunduran Alışveriş Miktarı  
GÜVEN(A⇒ B) = DESTEK(A, B) / DESTEK(A) 
Destek ve güven değerleri ile elde edilen kuralların güvenirliliği doğru 
orantılıdır. Her kural bir destek ve güven değeri ile belirlenir.  
A⇒B [destek = 3%, güven = 70%] bu çıktı okunursa; %3 destek değeri, 
analiz edilen tüm alışverişlerin%3’ünde A ile B ürünlerinin birlikte 
satıldığını belirtir. %70 oranındaki güven değeri ise A ürününü satın 
alan müşterilerin 70%’inin aynı alışverişte B ürününü de satın aldığını 
gösterir. 
Birliktelik Kuralı Algoritması: 
1. En az destek ve en az güven değerlerinin tespiti 
2. Kümelerdeki tüm elemanların destek değerinin belirlenmesi 
3. En az destek değeri ile bulunan destek değerlerinin kıyaslanması ve 
en az destek değerinden düşük olan öğelerin algoritmadan çıkarılması  
4. Bulunan tekli birliktelikler göz önüne alınarak ikili birlikteliklerin 
belirlenmesi  
5. En az destek değerinden düşük olan öğe kümelerinin çıkartılması 
6. Birlikteliklerin meydana getirilmesi  
7. Minimum destek değerini geçenlerin dışındakilerin birlikteliklerden 
çıkarılması 
8. Kurallarının oluşturulması (Tapkan ve ark., 2011).  
 

Bulgular 
Çalışmada turizm alanında eğitim alan ön lisans ve lisans 

öğrencilerinin sektör algısı, apriori algoritması ile belirlenmeye 
çalışılmıştır. Öğrencilere, turizm sektöründe çalışma saatleri, çalışma 
ortamının stres durumu, daimi bir iş bulmanın zorluğu, işlerin 
yoruculuğu, sektörde çalışmanın aile yaşantısına etkisi, sektöründeki 
işlerde bilgi ve becerileri kullanılabilirliği, kişiliğinin turizm 
endüstrisinde çalışmaya uygun olup olmadığı, tempolu iş ortamını 
sevip sevmediği, insanlara hizmet etmek hakkındaki görüşü, kariyer 
hedefleri, sektörde turizm eğitimi almayan çalışanlar ile eğitim 
alanların ilişkisi, toplumun sektöre bakışına yönelik 21 soru 
sorulmuştur.  

Yapılan anketler sonucunda elde edilen veriler Waikato 
Environment for Knowledge Analysis (WEKA) programına uygun hale 
getirilerek, Apriori algoritmasıyla öğrencilerin turizm sektörü algılarına 
dair kurallar çıkarılmıştır.  
Apriori 
======= 
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Apriori 
======= 

Minimum support: 0.75 (28 instances) 
Minimum metric <confidence>: 0.9 
Number of cycles performed: 5 
Generated sets of large itemsets: 
Size of set of large itemsetsL(1): 9 
Size of set of large itemsetsL(2): 14 
Size of set of large itemsetsL(3): 2 
Best rules found: 
1. 5=Y 33 ==> 7=Y 32    <conf:(0.97)> lift:(1.05) lev:(0.04) [1] 
conv:(1.3) 
2. 17=Y 29 ==> 7=Y 28    <conf:(0.96)> lift:(1.05) lev:(0.03) [1] 
conv:(1.14) 
3. 2=Y 5=Y 29 ==> 7=Y 28    <conf:(0.97)> lift:(1.05) lev:(0.03) [1] 
conv:(1.14) 
4. 4=Y 5=Y 29 ==> 7=Y 28    <conf:(0.97)> lift:(1.05) lev:(0.03) [1] 
conv:(1.14) 
5. 2=Y 32 ==> 7=Y 30    <conf:(0.94)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] 
conv:(0.84) 
6. 8=Y 32 ==> 7=Y 30    <conf:(0.94)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] 
conv:(0.84) 
7. 9=Y 31 ==> 4=Y 29    <conf:(0.94)> lift:(1.05) lev:(0.03) [1] 
conv:(1.09) 
8. 18=N 31 ==> 4=Y 29    <conf:(0.94)> lift:(1.05) lev:(0.03) [1] 
conv:(1.09) 
9. 18=N 31 ==> 7=Y 29    <conf:(0.94)> lift:(1.02) lev:(0.01) [0] 
conv:(0.82) 
10. 2=Y 7=Y 30 ==> 5=Y 28    <conf:(0.93)> lift:(1.07) lev:(0.05) [1] 
conv:(1.32) 
 
Yüzde doksan (%90) güven, yüzde on (%10) destek ile çalışan 
algoritmadan en iyi 10 kuralı istediğimizde, 5. ve 7. soruya birlikte evet 
diyenlerin birliktelik oranı %97 bulunmuştur. 8. Kuralda gördüğümüz 
18. soruya hayır ve 7. soruya evet diyenlerin birlikteliği %94 tür. 
Turizm sektörünü çok yorucu bulan ve turizmde bilgi ve becerilerini 
kullanabileceğini düşünenlerin birlikteliği 0,97; Sektör emek yoğun bir 
sektör olduğundan bu alanda çalışmak isteyenleri becerilerini 
kullanmalarına rağmen yoruldukları gözlenmektedir. Bu anlamda daha 
fazla çalışan ve iş paylaşımı önerilebilir. Çalışanlar terfi ettirilirken 
tecrübeler dikkate alınır ve sektörde bilgi ve becerilerimi kullanabilirim 
birlikteliği 0,96; terfi konusu çalışanların haklarının korunması 
açısından önemlidir. Çalışanların motivasyonunun sağlanması için terfi 
konusunda çok hassas davranılmalıdır. Öğrencilerin yüzde doksan altısı 
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tecrübe ve yetenekleri dikkate alınırsa sektörde bilgi ve becerilerini 
kullanabileceklerini düşünmektedirler. Turizm sektöründeki çalışma 
ortamı stresli ve çok yorucudur. Buna rağmen turizm sektöründeki 
işlerde bilgi ve becerilerimi kullanabilirim cevabını veren öğrencilerin 
yüzdesinin yüzde doksan yedi olduğu görülmektedir. Turizm 
sektöründeki çalışma ortamını stresli bulan ve  daimi bir iş bulmanın 
zor olduğunu ifade etmelerine rağmen öğrencilerin yüzde doksan yedisi 
sektörde bilgi ve becerilerini kullanabileceğini düşünmektedir. 
Kişiliğim turizm endüstrisinde çalışmaya uygundur ve sektörde 
çalışabilirim diyen öğrenci yüzde doksan dörttür. Uygun işi bulmam zor 
olasına rağmen tempolu iş ortamını severim diyen öğrenci oranının 
yüzde doksan dört olduğu görülmüştür. İnsanlara hizmet etmekten 
mutluluk duymayanlarla, turizm sektöründe iş bulmanın zor olduğunu 
düşünenlerin birliktelik oranı 0,94; turizm sektöründe mevsimsellik ve 
diğer nedenlerden dolayı uygun işi bulmak her zaman kolay değildir. 
Hizmet alanında çalışmak istemediği halde bu alanda çalışmak zorunda 
kalanların varlığı yüzde doksan dört oranında bulunmuştur. Sektörde 
çalışanlarda ekip ruhunun gelişmediğini düşünenlerle, işlerin yorucu 
olduğunu düşünenlerin birlikteliği 0,94; aslında bir ekip işi olan bu işin 
bireyselleştirildiği, ekip ruhunun geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 
Ekip çalışması yapılmadığında işlerin daha yorucu olduğu görülür. 
Sektörü stresli ve yorucu bulanların birlikteliği 0,93; ekonomik 
kaygılar, memnuniyet gibi etmenlerden öğrencilerin yüzde doksan üçü 
sektörü yorucu bulmaktadır.   

 
Tartışma ve Sonuç 
Son yıllarda turizm dünya ekonomisinin en hızlı büyüyen 

sektörlerinden biri haline gelmiştir ve bölgesel ve ulusal ekonomik 
kalkınmaya katkısı ile yaygın bir şekilde tanınmaktadır. Turizm ürün 
tasarımı ve geliştirilmesi, birçok alanda ülkede artan bir yabancı ve yerli 
kazanç kaynağı olarak önemli faaliyetler haline gelmiştir. Öte yandan, 
müşteri ilişkileri yönetimi, işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarına 
odaklanmak ve müşteri odaklı yaklaşımı organizasyon genelinde 
entegre etmek için ihtiyaç duydukları rekabetçi bir stratejidir. (Agrawal 
ve Srikant, 1994) tarafından geliştirilen Apriori algoritması, veri 
madenciliği birliktelik kurallarının tarihinde büyük bir başarıdır. Bu 
bugüne kadar en tanınmış ilişki kuralı algoritmasıdır. Turizm sektörü 
emek-yoğun bir sektör olduğundan insan emeği bu sektörde çok 
önemlidir. Rekabetin yoğun olduğu turizm sektöründe piyasada 
tutunabilmenin en önemli yolu, kaliteli hizmet sunulması ve yüksek 
müşteri memnuniyetidir. Turizm sektörünün nitelikli eleman 
ihtiyacının da turizmi gelişmiş ülkelerde büyük boyutlarda olması 
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normaldir. Bu nedenle turizmeğitimi çok önemsenmelidir. Diğer 
paydaşlar kadar turizm eğitimi alan öğrencilerin turizme katılımı 
sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemlidir. Bu 
mantıkla turizm eğitimi alan öğrencilerin genel olarak turizme 
bakışlarının belirlenmesi gerekir.  

Ön lisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin 
turizm sektörüne ilişkin algısını belirlemek için yapılan bu çalışmada 
önemli sonuçlar elde edilmiştir. Apriori algoritmasının anket verileri 
üzerinde uygulanmasıyla, istatistiksel yöntemlerle tahmin edilemeyen 
çıkarımlar yapılmış ve bu sayede ileriye dönük analizler yapmak 
mümkün olmuştur. Genel olarak çalışmada turizm eğitimi alan 
öğrenciler farklı yönlerden değerlendirdi. Turizmde kariyer olanakları, 
stresli işler, işin doğası gereği aile hayatına etkileri, uzun çalışma 
saatleri, yorucu ve mevsimlik (istikrarsız) işler, düşük sosyal statü, 
yetersiz ve haksız promosyonların düşük ücret yöneticilerin çalışanlara 
karşı tutum ve davranışları gibi faktörler konusunda sorular soruldu. 
Çalışmanın sonuçlarına göre turizm sektörüne güçlü bir bağlılık 
olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü turizm eğitimi almalarına rağmen 
öğrenciler başka işlerde de çalışabilmektedir. Çalışmaya katılan lisans 
öğrencileri arasında öğrencilerin turizm sektöründe kariyer ve iş 
koşulları hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları ve turizm ve otelcilik 
eğitimi almayı tercih ettikleri görülmektedir. Türkiye’de bu alanın daha 
fazla araştırmaya gerek duyulan bir alan olduğu söylenebilir. 
Öğrencilerin turizm işlerine yönelik olumsuz tutumları incelenmelidir. 
Bu anlamda devlet politikalarının doğru oluşturulması, sektör ve eğitim 
kurumları arasındaki dengenin kurulması ve ihtiyaç duyulan 
özelliklerde eleman hazırlama doğrultusunda çalışılması, sektördeki 
işletmelerin profesyonelleşmesi gerekmektedir. Kurumsal bir yönetim 
sistemi oluşturarak turizm eğitimi alan öğrencilerin beklentilerine 
cevap verecek ve sektörden kopmaları önleyecek adımların atılması 
gerekmektedir. Çalışanların haklarının korunmasına yönelik yapılacak 
yasal düzenlemeler de öğrencilerin sektöre tutunmalarını sağlayacaktır. 
Ayrıca bu çalışma ile Apriori algoritmasının market- sepet analizindeki 
başarısının yanı sıra farklı tarzda bir veri topluluğu için de uygun bir 
algoritma olduğu gösterilmiştir. Veri madenciliği algoritmalarının bu 
tür çalışmalarda kullanılabilirliğinin gösterilmesi önemlidir. 
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